
A foglalkozis befejez6 szakasz6ban egy6ni vagy kdz6s
rajzol6s, fest6s kcivetkezik. Tiibb lehetcis6get aj6nlok a
gyerekeknek:
- ,,A sz6tt6rt c6gtibl6k alapjrin k6szits6tek el ezeknek

a mesters6geknek a szines, felfjitott jelz6seit!"
- ,,Tervezzetek m6s mesters6geknek is c6gtiibl6kat!"
- ,,Hogyan k6pzelitekel azlaszigetet, ahol a fcildmrive-

sek megtal6lt6k a mestereket?"

I)ebreczeni Tibor

- ,rA, mesterek szigete"-k6p k6sztilhet csoportosan is,
(nagym6retii papirra.)

A foglalkoz4s az elk6sziilt k6pek bemutaUi*4val 6r veget.
@z a m6sf6l 6riis komplex foglalkozis a kdrnyezetisme-
ret, oszt6lyf6nriki, rajz 6,s magyar/fogalmaz6s) tan-
anyaghoz kapcsolodik)

Drdmajdtdk 6s a miivdszeti nevelds
Szakmunkdstanul6k olvas6t6bor6ban

(trfientegetdzds)
ntcjre t<ett bocsdtani, hogy dolgozatunk nem k6sziilt

tudom6nyos ig6nnyel. A tokaji olvas6t6borban elt<jlt6tt
h6rom nap is n6lkiilcizte a tud6s vizsg6l6dds felt6releit.
Nem v6geztiink elcjzetes felm6r6st, sem szociol6giai,
sem pszichol6giai, sem eszr6tikai jellegiit. M6g a lega-
lapvet6bbrcil, a gyerekek adatainak r<igzit6s6rcil is meg-
feledkeztiink. Ami informAci6t kdzliink, az mind a k6-
sribbi kdzds j6t6k sorin ,,deriilt ki".

Dolgozatom leir6 jellegri 6s impresszionisztikus; en-
nek ellen6re, irgy v6lem, hogy nem tanuls6,g n6lkiili.
( H ogy kerill a c s izma az aszt al r a? )

Kis6rletk6nt mondom, h6tha ott van a helye? Mi
magunk, illtalinos iskolai korosztdlyf gyermekkriz6ss6-
gekben tobb 6ve m6r, hogy eredm6nyesen alkalmazzuk
ezt a pedag6giai m6dszert, melyet hivunk dramatikus
alkot6 j6t€knak, kreativ j6t6knak, alkot6 dramaturgi6-
nak is.

Mit is akarunk el6rni?
Nem tdbbet ann6k, minthogy kinyiljanak e kama-

szok, a j6t6k.k6zvetit6#vel, vagy an6lkiil. Sz6tjanak 6n-
magukr6l, kornyezetiikrcil, a vildgr6l. Ugy v6lriik, a nyi-
totts6g az alapja minden tov6bbinak, tdrt6netesen az
esztetikai 6rt6kek befogadiis6nak, eszt6tikai 6rt6kek te-
remt6s6nek, egy6ltal6n az izl6sf orm6l6snak. (T<jbbet 6r-
tiink el a v6gyotrni4l, de hogy a t6bbnek re6lis alapja is
van, az csak a mrisodik napon deriilt ki.)

Eg6sz idci alatt arra torekedtiink, hpgy semmi ne
eml6keztessen az iskol6.ra, illetve a tanit6sra. A pado-
kat, a katedrAt a fal mell6 hfztuk, a terem k<izepen iires
teret hagytunk. Gyakorta ,,lekerilltiink a padl6ra". Ott
iiltiink, fekiidtiink ha a j6t6k igy kiv6nta. A vezer6 ma-
ga is mindig benne vblt a jiit6kban, vagy rigy vezette -
denisen, szeretettel -, hogy a jdtsz6k min6l k6nnye-
debben tudjanak azonosulni szerepeikkel. S amikor
elemzdsre, 6rt6kel6sre keriilt sor, akkor is a dics6ret
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gesztusiival sz6ltak. F,s mindig a k6zdss6gteremt6s sz4n-
d6kival.

(Atwgytatdtkozds)
Nyolc 6ra, kezdci<lik a k6z<is foglalkozis a nagyte-

remben. Mindenki szorong, mindenki tart a m6sikt6l.
Legink{bb a h6rom csoportvezetij, ijk a gyerekekt<il is
6s a t6borvezet6s6gt6l is. Nekik bizonyitaniuk kell.
Megbiz6nk biztosan szurkol, hogr sikeriil-e a ki#rlet,
de a t<ibbiek lehet hogy,,ellendrukkerek"; ki tudja. No,
es a fiatalok! Oket jutalomb6l kiildt6k ebbe a trlborba. S
most a gyrinydni napsiit6sben vonuljanak be egy bar6t-
s6gtalan terembe. Tdbben fgy tiltakoztak, hogy k6r-
tyilztak a kerti azstalokn6l, s fgy tettek, mintha nem is
hallott6k volna a hiv6 sz6t. Misok unottan, a WC-bcil.
szob6kb6l cs6mborogtak el6. V6giil egyikiink, akit nem
hagyott el a l6lekjelenl6te, n6h6ny lelkesebb kisliny
k<izremiik<jd6s6vel,,kigy6 z6 jiltlkot" kezdemlnyezett
- a kamaszok ritt6r6-eml6k9re gondolva -, melyet
6nekeltek is. Erre ak6rtyilz6k is felfigyeltek, s ha al6-
t6kba nem is, de a b6mul6k csapat6ba felsorakoztik.
V6gre bent!
- Bent a teremben mir zene sz6lt. Afrikai ritmuszene.

E ' meghivtam 6ket egy kiizrb mozg6sos lazit6 gyakor
latoz6sra, majd egy 0gynevezerr 6,llatos j6t6ira. Ez
ut6bbi tetszett. Fcikent a nehezebben old6d6 firiknek. ..*>
Ben6pesitettiink egX' kegzeletbeli baromfiudvarl, azt6n
egy teljes dllatkertet. Harminchat gyerek jatszott, moz-
gott e$/ttl, s a t6megben mindsnki 6nmagit adhatta,
nem kellett tarlrnia alt6l, hogy a m6sik figyeli. Volt, aki
csak kivfrhdl csinilta, volt aki alakitott. S minthogy ma-
jom, kutya, elefinr, xir giliszta is akadt, az 6llatok k6-
ztitt, igencsak lehet6sege nyilt arra is, hogr,,r6j6tssza-
nak"; tess6k, figyelj6tek.6n igy csin6lom. A zene sz6lt,
a gyerekek ugr6ltak, bohockodtak, levezett6k fesziilts6-
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giiket, kdzben m6g zajongtak is, vagy nevetg6ltek. Min-
denesetre old6dtak.

(Csaldd-jdtdk)
Meg kellett alakitanunk a h6rom csalildot. 12-12

gyerek keriilhetett egy csoportba. Azt m6r el6re eldtin-
t6ttiik, hogy a csoportalakit6s ,,term6szetes" mtrj6t
v6lasztjuk, azazv|lasszilk cik maguk egymiist. Ne a v6-
letlen, vagy kiils6 akarat sodorja t5ketegy csoportba. Az
egyiittes j6t6k sor6n f.eltriflt h6rom gyerek mark6ns sze-
m6lyis6gjegyekkel. Oket biztam meg teh6t a csal6d-
alapit6si tiszts6ggel. A j6t6k igy zajlott. Sz6lt a zene. A
muzsikira mindenki mozgott. S6t6lt, sietett, t6ncolt.
Mintha egy tencparketten volna, vagy egy nagy t6ren.
Majd azt mondtam, ,,v6lasszatok magatoknak e soka-
sigb6l feles6get, vagy f6rjet, s ha megtalfltdtok a p6ro-
tokat, vele menjetek tov6bb, k6zen fogva". Majd azt
mondtam: ,,ap6t keressetek. Any6t, majd gyereket,
egyet, kett6t, h6rmat, azt6n teslv'lreket, nagyn6nit,
nagybicsit". Minden fijabb csal6dta kiv6lasztilsa, a m6r
lltezo csalfid kozds akaratdn mriljon. S tartott ez mind-
addig, mignem mindenki tartozott valakihez. S akkor le-
6llt azene.

Megn6zt6k egymist, 6s <iriiltek. (A v6laszt6s siker6t
bizonyitja, hogy a csal6dok igy maradtak egriitt k1th6.-
ten 6t, a t6bor v6g6ig.) Majd nevet vettek fel. Az egyik
Szab6 csal6dnak (a r6di6 n6pszerii sorozatad6s.4r6l), a
m6sik Onedyn csal6dnak (a tv akkor zajl6 sorozat6r6l
nevezte el mag6t), a harma_dik Lajos csal6dnak, (rgy em-
l6kszem az6rt, mert igy hivt6k a ,,tekint6lyes nemzet-
s6gfcit". Miutdn megkeresztelkedtek, jogot nyertek ar-
ra is, hogy cjk vi{lassz6k ki foglalkoz6svezetrijtiket. Mig
<ik dd,ntottek. mi kivonultunk.

A n6vad5.s titkos volt. Mindegyik csal6dnak egy szo-
borkompozici6ban kellett elmondania a nev6t. S a tdb-
binek ki kellett tal6lnia. Ez egyszersmind izelit6 volt a
kdzds alkot6 jet6kbol is. Az Onedyn csal6d a haj6 test-
form6kb6l kirakott jelk6p6vel nevezte meg mag6t, a
Szab6 csal6d szitu6ci6s jit6kot j6tszott, a l-ajos familia
pedig emberi testekbdl kirakta a nev6t.

(,Azdncsalddom")
Az 6n csal6dom tagjai, mint jeleztem,l2-envoltak;

l5-16 6vesek, olyan szakmunkistanul6k, akik iskolijuk
elsci, vagy m6sodik 6v6tfejezt6k be 6ppen. N6gyen fi[k,
a tdbbi kisl6ny. A fifk k6ziil a legvag6nyabb, legmaga-
biztosabb egy aut6szerel6-tanul6 Szerencsr6l. A tdbbi-
ek illami gazdas6gban meziigazd,asiei szakmunk6sje-
l6ltek, illetve kereskedelmi tanul6k. Ketten a vend6gld-
t6iparban dolgoztak, a tobbi iidetben. S valamennyien
Szerencs korzet6bcil, M6dr6l, Tarcalr6l, Tokajb6l. K6-
scibbi dnismereti jrit6kainkb6l az deriilt ki, hogy a gye-
rekek riltaldban rendezett csal6di kdriilm6nyek kdziitt
6ltek, 6s szerett6k is az otthonukat. Egyik koll6gdm, aki
szociodr6m6val szeretett volna foglalkozni, mondta is,
hogy nagyon is el6gedettek 6letviteliikkel ezek a kama-
szok, nem el6g6rz6kenyek a szocializici6s probl6m6k
ir6nt. S val6ban: az 6n csalildomban is csak kettci volt
neurotikusabb, azaz helyzet6vel el6gedetlenkedcj. Scit,
az egyik k6ziiliik szorong6sos is, s mikor megnyilt, kide-
riilt, hogy nehezen viseli az 6letet. (Olyan volt, akinek
pszichol6gusra lett volna sziiks6ge.) Altaldban munk6-
jul&ql is el6gedettek voltak, j6l 6rezt6k magukat a vili{g-
ban. Ok tett6k fel a k6rd6st. s nekem kellett a harmadik
nap v6g6n v6laszolni: k6pesek-e 6rz6kenyebb befoga-
d6sra, netin alkot6 megnyilatkoz6sra.

(Old6dds kAzdssdgben)
Ismerkedri j6t6kkal kezdtii( ha m6r csal6d vagyrnk,

tudjunk meg egym6sr6l min6l tobbet. A m6sik kereszt-
nev6t legal6bb, meg hogy ki honnan jott. Van egy j6 jAL-
t6kom 16, kicsik, nagyok egyform6n szeretik. A l6nyege
az, hogy a k<irben iilcjknek meg kell tudakolniuk szom-
sz6djuk nev6t, s amikor a korben 6116 jilt6kmester rrimu-
tat valakire, annak rdgton ,,v6gnia kell" bal vagy jobb
oldali szomsz6dj6nak az ,,adarait". Ha elt6veszti,6 6ll a
k6r k6zep6n. S ha pedig m6r mindenki tud szom-
sz6dair6l mindent, adott jelre helycsere kdvetkezik. Ki-
ki irj szomsz6d mell6 keriil. A j6t6k most is el6rte c6ljilt;
nevettek, mulattak 6s kiizben dsszemelegedtek, 6s m6g
ismereteket is $ ijtdttek egym6sr6l.

Majd ritmusjrit6kot j6tszottunk. N6pdalt 6nekel-
tiink k<izosen. Igen kinl6dva. Ism6t n6pdalt 6nekeltiink,
ugyanazt, de most m6r kis6rtiik magunkat. A f6ldre t6r-
deltiink, s teny6rrel iitottiik a padl6t. Ez adta a kis6r6
dobritmust. Ezt miir jobbar6lvezt6k. Kdzben arra is 16-
jdttiink, hogy mennyire mis a hangzis a teljes teny6r-
rel, ujjheggyel, vagy ha a csukl6val 6rintjiik a padl6t, s
megint mennyire mis, ha a kiforditott vasl6bf sz6k iiki-
k6j6t tekintjiik iitcihangszernek. Belemelegedtiink. Egy-
re jobban. Az 6rzilkenyebbek m6r 6t is 6lt6k a zer6l6s
szenved6ly6t. V6rszemet kaptam. A koncentrS.ci6s rit-
musj6t6kra j6jj<in ism6t alazitils.Lazitds, amely a bel-
s6 aionosulds k6pess6geire 6piil. Eljenek meg ezek a fia-
talok bizonyos fejkil6si folyamatot. S hadd kapcsol6d-
j6k a fizikai mozg6s ehhez! Eljitszottuk az 6let niiveke-
d6s6t: ,,Magok vagyunk, csirizunk, kidugjuk fejiinket a
f 6ldbdl, niivekediink, igaink n6nek, tov6bb fejlcidiink,
ercisddiink, lombos fiv6 serdtltink, a viharban hajlado-
zunk, a sz6l majd letori koroninkat, de nem hagyjuk
magunkat, er6sek vag;tnk, gy6ztnk." K6pzeletiik tes-
tet iilt6tt. S ki-ki '6rz6kenys6ge, bele6lci, trclelrzo k6pes-
s6ge szerint nemcsak meg6lte, de el is j6tszotta a ndve-
ked6s6t 6s a harcot. De m6g mindig voltak olyanok, akik
mintha sz6gyellt6k volna magukat. Ok kiviil maradtak a
j6t6kon, de nem vettem tudom6st r6la, kisebb gyerekek-
kel folytatott gyakorlatainkb6l tudtam, hogy ez tcir-
vr6nyszeni; mindig vannak, akiknek tobb id6 kell az ol-
d6ddshoz.

( Gyor s an md g egy,,bi zal omj dt dkot" )
Ezeknek a fifknak, l6nyoknak, k6t h6tig el kell visel-

niiik egym6st, hadd 6rezz€k, hogy tiimaszkodniuk kell
egym6sra. Gyermekkorunk jiit6ka jutott eszembe, a
,,hol vagy Jakab". A k<iron beliil meg kellett fogni bek6-
tiitt szemii t6rsunknak al6t6t, m6gpedig a hangia alap-
jin. Erre a l6t6-vak viszonyra 6piilt a bizalomj6t6kunk.
Libasorba illltak a behunyt szemti j6t6kosok, jobb ks-
ziik mutat6ujji'val fogi6k az eldttiik ,]16 v6il6t, a l6t6
vezeti a sort; kacskaring6san, sz6kek kiizritt, udvaron,
elScsarnokban... Mindenkinek biznia kell a mS.sikban, s
az eglszllLek az elsciben. Volt aki igy vallott: elbizonyta-
lanodott elStte a vil6g. Fogalma sem volt, hogy hol jir;
elvesztette a t6r6rz6kel6s6t; most tudta pontosan visz-
szaidlzni, hogy merre vezetle 6ket a lilt6. Fontosvolt ez
a j6t6k. Senki nem vert dt senkit, senki nem gorditett
akadillyt a m6sik ekjtt, elcifordult, hogy elszakadt a l6nc,
de az elol men6k megrilltak, tudtek, hogy egy6bk6nt
nem tudnak a t6bbiek sem tov6bbjutni. Fontos volt ez a
j6t6k. Nekem is. Kezdtem megismerni ciket.
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(Avezetd meditdci6ja)
Innen kellene eljutni az alkot6 j6t6kokig. Annak vi-

szont elcifeltlIele az onismeret, a kornyezetismeret, a
helyzetismeret. J6tszani kellene hdt megfigyel6sen, 6r- -
z6kel6sen alapul6 gyakodatokat, etrid6ket is. Es fant6-
zia n6lkiil sincs alkot6s. N6zziik, meddig 6r a k6pzel,6e-
rci. Ilyen j5t6kra is sziiks6g volna. Es tel kell hivni a fi-
gyelmet a mrialkotds folyamatfnak, illetve meg6rt6s6-
nek egy-k6t mozzanal{ra is. A jel szerepr6re, a jelz6s fo-
galmiira 6s a mont6zstechnik6ra; mik6nt v6lik a r6szek-
b<il 6j eszt6tikai mincis6g. Hogy sok ez igy egyiitt? De
h6t olyan j6l egyiltt vagyunk, h6tha v6gigvihetci.

(Fantdziads zene)
Ilyen cimet adhatunk annak a j6t6ksornak, amely

ezut6n k<ivetkezett. H6rom zenedarabot hallgattunk:
egy Bach orgonaprelfidiumot, Mozartt6l az Egy.kis 6ji
zen6t,6s egy romantikus szimfonikus muzsik6t. Ultiink
korben behunyt szemmel. Arra k6rtem ciket, hogy a ze-
n6re koncentriiljanak, 6s pr6bilj6k megjeg;rezni, mire
gondolnak kozben, milyen k6pek jelennek meg elcittiik,
s iiltalilban hogy' 6rzik magukat. Minden egyes zene-
sz6m ut6n megrilltunk 6s mindig mindenki vallott. Alta-
l6ban pontosankottlntirkk6pp6. a zen6t. Bachnil iinne-
pi 6rz6siik volt, falusi vas6rnapi hangulatot 6reztek,
templomban voltak, k6t kisl{ny hangversenyen. A Mo-
zarr-zene alatt r6ten k6sz6ltak, vagy bdlban voltak, t6n-
cos kedviik volt, 6s valamennyien driiltek. A romantikus
zen€tol6ltali4ban tort6net jutott esziikbe. S a ti jrt6-
netben valamilyen iisszeiitkdz6st l6ttak, 6gih6borirt, va-
l6sigos csat6t. (A t6rsas6gb6l rnindossze k6t kisl6nyvolt
6let6ben egyszer koncerten; Miskolcra vitte bc ciket, a
tan6rnci. N6h6nyan Littak operilt a szabadt6rtn, 6ppen
Tokajban. Azfigynevezett komoly zen6t rildi6ban nem
hallgatjik. A t6rsasiig fel6nek 6ppen ez6rt okozott meg-
lep<i 6lm6nyt a mostani zenehallgat6s, mert nem hitt6k
volna, hogy tudatos odafigyel6ssel ennyi mindent halla-
nak ki a muzsikdb6l. Az volt az 6rz6sem, hogy n6hdny
6l'5 zenevezet6s elegendci volna ahhoz, hogy a gyerekek
fele, k6tharmada komolyz ene-6lv ez6v6,v6ljon. De h6t...)
A mriv6szi alkotis hat6st v6ltott ki benniik. EztErezt6k,
6rz6kelt6k. Most alkossunk mi. Visszakanyarodtam h6t
kor6bbi ritmusj6t6kunkhoz, amikor a,,Hej, Dun6r6l frij
a sz6l" kezdetri n6pdalt id6ritmussal kis6rtiik. Most
majd ,,hangszereltink". A ritmust kiildnbozcj hangz6-
forr6s adta, volt aki az ablakot kocogtatta, m6s kulcs-
csom6t cs<irgetett, vagy a t6bl6t titogette. Ism6t miisik
hamut6lc6val koccantotta a goly6stollat. Es kozben, j6-
t6kmesteri int6sre, mint Haydn Bficsri-szimf6nirij6ban,
egyre kevesebb 6nekhang, egyre kevesebb kis€ret hallat-
szott, a vflgfln mir csak.kettci, v6giil egy. Ez m6r koz<is
alkot6s volt a javiib6l. Oket magukat is meglepte, hogy
ez az,5 mrjviik. Nagyon 1lveztlk. Ragyogtak a sikertcil.

Majd dallamot.szerezttink, az dltalunk is ismert'We<ires-versrei 
az ,,Oszi 6,jjel izzik a galagonya..."' kez-

detrire. Miut6n kdzosen elemeztiik6s megvitattuk, hogy
mircil is sz6l ez a vers, dallamot alkottunk hozz6. Sorr6l
sorra haladtunk. A dallam igazodott a vers6pitkez6s
mondand6jiihoz 6s hangulat6hoz. V6gtil kcizosen el is
6nekelttik azt, amit k6zcisen alkottunk.

( F ant dzidval a v al 6s rig f el d)
Mimes helyzetgyakorlatokat az els6 napt6l kezdve

j6tszottunk; 6llatmozg6sokat zen6re. S mert k6nnyed6n
old6dtak az ,,6llatszerepben", arra gondoltam, emberi-
esitjiik az 6llatvil6got, H6rom kiscsoport alakult, azt a

feladatot kapt6k, hogy jdtssz6k el a kcivetkezci 6lethely-
zetet: 6jf6l kdriilre j6r az id6, az apa,6s anya nyugtalan,
a l6nyuk, illetve a fiirk m6g nincs otthon. V6gre 6szre-
veszik az ablakon iit, hogy jon. De nem mag6ban. Hall-
j6k, hogy felsompolyog a lak6sba. Mi tort6nik ezutin?
Ez volt a kanav6sz. Nekik kellett kitali4lniuk a tort6-
netet, cjk rendezt6k, cik j6tszottrik. Hogy melyik 6llat
iirtigy6n, melyik illlat nyelv6n j6tsz6dik ez az esemlny,
azt is cik dontott6k el. Diszn6, kutya, macska k6p6ben
j6tszottak. A j6l ismert 6s i{ltaluk is meg6lt 6lm6nyeket
teremtettdk [jj6. De mennyire mdsk6nt reag6ltak a szii-
lcjk akkor, mikor fif volt a k6scin hazattr6.llyenkor nem
is sz6ltak, l6tt6k, hogy j<in 6s elaludtak. Bezzeg a l6ny
eset6ben! Remek mimes jitdkokra is sor keriilt. Mikdnt
tapogat6dzik a settenkedci fiatal a s6t6tben, mivel nem
akar villanyt gyujtani. Vagy mik6nt okolja egymiist 6l-
latnyelven a f6rj 6s feles6g, mondvdn egym6snak, te hi-
biztad el a lilny nevel6s6t.

Az egyes jelenetek v6.g6n 6rt6keltek. Egym6st 6rt6.-
kelt6k. S ekkor m6r kiinnyri volt a vezetcidolga is, ,,nem
volt val6di r{gy, ajt6 6s ablak, honnan tudtdtok, hogy
m6gis van a jelenetben 6gy, ajt6 6s ablak"? S a v6laszt
m6r cik fogalmazt6k: az adott trlrgyat rigy haszrr6lta a j6-
trlkos, mintha val6s6gos volna. Az osszetolt sz6ken fe-
kiidtek es aludtak, teh6t az 6gy volt. A val6s6.gban nem
l6tez6 ajt6k z6rjrit 6s kilincsr6t pontos mozdulatokkal ki-
nyitott6k, tehit tudni lehetett, hogy ott van a lak6s be-
j6rata. A k6pzeletbeli ablakot tdriilgett6k, hogy jobban
l6ssanak. Teh6t ott voll az ablak. S r6j6ttek, hogy a mii-
v6szet tcjl nem kell pon tos val6si{ghris6get vdrniuk a szin -
padon sem. Amik6nt a hangok sajdtos vari6ci6ib6l m6s-
es milsfajta 6.rzelem, mondand6, k6p sziiletett benniik,
ugyanrigy a szinjitszisban is az esem6ny egy adott jel-
rendszer, a jelz6sess6g szerint tort6nrj meg.jelenit6sen
mfilik m6r l6m, itt rbfogtek, ugattak, nyiivogtak 6s min-
denki m6gis arra gondolt, hogy a jelenetben r6lunk, em-
berekrcjl besz6lnek. Az iillathang jel volt, a k6pzeletbeli
t6rgyak is jelei voltak egy sajiltos szinhizi kifejez6s-
m6dnak. Jelz6ses volt ez a j6t6k,6s benniink m6gis va-
l6siigos k6pzetet keltett. (Ezt persze, nem igy mondtam
el, ilyen t6moren, de ilyesf6lek6ppen.Azt akartam el6r-
ni, hogy vegy6k6snei 6llatos jiit6kaikban benne vannak
a korszerii szinjitszis elemei is. S ne k6rjenek sz5mon
natural izmust, beidegzcid6seikhez ragaszkodviin.)

S hogy megercisitsem oket a felismer6sben, rigyneve-
zefi ,,t6rgyji;t6kot" j6tszottunk. Koz'pre tettem egy
mrianyag vodrcit. Azt mondtam: j6tsszon vele mindenki
egy'enkdnt. Fgly' kikotesem van, a vitdrir nem lehet v6ddr,
de lehet minden m6s. Rogvest meg6rtett6k a feladatot,
s gurull, a fant6zirijuk. Jiitszottak a vodorrel. S volt az
tronsz6k, kalap, tdmcitt puttogy, lovagi sisak, budi, gu-
riga, t6ska, btiv6szt6rgy stb. Ugy belemelegedtek a j6-
t6kba, hogy folytattuk egy partvissal.Ezzel gereblylz-
tek, kalap6ltak, egyensflyoztak, meszeltek, foigat mos-
tak, ldttek, verekedtek... Ugr trint, rijottek a jelz6ses j6-
t6k l6nyeg6re. A szinpad hi6nyos ktgF'r a n6z6 egilsziti
ki, m6gpedig f antizi6j6v al, val,6s6gosra. Egy-egy jelz6-
ses eszkrizzel eleg elinditani a k6pzeletet ahhoz, hogy
pontos, elhihetcj k6p alakuljon ki a mi tudatunkban a
szinpadon megjelenitett <isszeiitkdz6srril, vagy cselek-
v6sfolyamatr6l. Mint az im6nt, amikor 0gy haszn6lt6k
a t6rgyat, mintha az puttony, kalap, tr6nsz6k, vagy b6r-
mi mis lett volna, s ettcil mi n6z6km6r val6s6gosnak is
httuk a jelzettet. (Csak a t6ny kedv66rr emlirem meg,
hogy amikor konkr6t 6lm6nyiiket akartam veliik elj6t-
szatni, nem vagy csak alig sikeriilt. Feladatuk azvolt,
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j6tssz6k el azt, hogy elk6stek a munkahelyr6l, s a t6bbi-
ek m6r dolgoznak, amikor 6k m6r oda6rnek. Szorong6-
sos, pontatlan, esetlen volt a j6t6kuk. Egyheti 6lland6
egytittl6t ut6n val6szinrileg m6r ez is ment volna, de
most m6g korai volt.

(Regdnyrnondds)
Kdrbeiiltiink, hogy reg6nyt mondjunk. Az ritlet meg-

lepte riket, de azI6n kedvet kaptak hozzt. Elinditottam
a t6rt6netet k6t mondattal, k6t mondattal kellett to-
vibbvinni a jobb oldali szomsz6dnak. S igy tov6bb. Min-
denki figy gordithette tov6bb az esemr6nyszfilat, ahogr
akarta. Uj figur6kat 6pithetett az esemdnybe, kedve
szerint. Kedve szerint bonyolithatta a tort6netet, a 16-
nyeg, hogy a mindenkori kovetkezSnek eldbbi szom-
sz6dj6ra kellett 6piilnie. Ezvolt egyik legemllkezete-
sebb 6s legtanuls6gosabb egyiittl6tiink.

Ugy indult a t6rt6net, mint egy mai vid6ki kisv6rosi
vagy falusi idill. Vas6rnap d6lut6n van, a nagyfif fel<il-
ti iinnepl<ij6t, 6s elindul otthonr6l sz6rakozni. S aztiin
miiris hiteless6 kezdett v6lni a k6p. A fiir ugyan nem
iszik, de erciszakos baritai, akikkel azutcil tal6lkozik,
becipelik a pressz6ba. 6 mir igencsak menne a kedve-
s6hez, de a kiirt fizetni kell. Az enyh6n italos bar6tok
m enya sszon y 6t lekurv 6zzdk. Er r e dssze sz 6l alk o zrtak,
vereked6s lesz belcile. Megjelenik a rendcirs6gi kocsi, el-
viszi <jket. Az anya vdrja a fi6t, nem jiin. Elindul keres-
ni. V6giil megtudja, mi tdrt6nt, elmegy a rend6rs6gre, s
csod6k csoddja (a csodilt mindig a l6nyok teremtett6k),
kikiinydrgi a gyermek6t, akit reggel el is engednek.
Menne haza, hogy m6g be6rjen a munk6ba, de megint
csak bet6r a pressz6ba egykix6rp. S ott tisszeakad a f6-
n<ik6vel, aki munkaidS alatt pi6l. A fcin6k megig6ri, el-
tussolja ezt a renddrs6gi iigyet a vdllalatn6l, nyoma sem
lesz, de tegyen meg neki egy ,,szivess6get". A szivess6g
term6szetesen lop6s-f6le. Nem folytatom a tcirt6netet a
l6nyeg, hogy volt benne krimi, bet6r6s, menekiil6s, de
volt benne j6 sz6nd6ki beismer6s, sziil6k, akik a biinat-
ba belehalnak, de h6zass*4g is, a fiir m6giscsak elveszi le-
kurv6zott szerelm6t, de le is v6lnak, mert a sr6.c vissza-
es6 brinoss6 vdlik, majd biinb6nat, gyerek...

A vizlatos tcirt6netkil is kideriil, hogy a k6vetkez6
elemek keveredtek a ,,reg6nybe". Val6s6gos llethelyze-
tek, - az ital, a pressz6, a bar6tok szerepe, a munkahe-
lyi viszonyok, a ndk kiszolg6ltatottsdga -: trag6diaele-
mek - a sziilcik hal6la, elv6lt sziilcik gyereke -; briniigy
- betor6s, vereked6s, hajsza, rend6rs6gi leleplez6s, el-
6sott p6nz -;6s mesehelyzet - a fiir j6, csak a kdrnye-
zete rossz, a h6zass6g kezdetben idill, a rendrjrs6g peda-
g6giai int6zm6ny... Term6szetesen a fiirk vitt6k el a t<ir-
t6netet a krimi ir6ny6ba, a ldnyok akir val6szimitlen
mesehelyzet-teremt6ssel, de mindig megoldani szeret-
t6k volna a bonyodalmat, a k6t 6reg U. L. E. 6s 6n, a gro-
teszkbe tereltiik volna a tort6netet. Az eglsz tort6,-
netben visszat6rci fontos elem volt az ital, amely btinre
csi{bit, a munkahely, aholk6zkezet mos alapon mennek
a dolgok, 6s a csal6d, amely az egyediili mened6k. Mit
mondott r6luk a reg6ny. Eletiik medre eleg szrik, de eb-
ben kiegyensirlyozottan haladnak. Eletviteliik determi-
n6lt, a kisvdros vagy a falu 6ltal. A fri inspir6l6 a j6 csa-
l6d. Most az egyszer cik alakitott6k az 6letet,6k terem-
tettek sorsokat, figur6kat. Elveztlk is m6dfelett. Aligle-
hetett a reg6nynek v6get vetni.

( Az 6nme gf i g yel dst 6 I a kdp al kot ds i g )
Enneka m6sik j6t6ksornak ak6r a fenti cimet is ad-

hatn6nk. Uliink a kdrben, sz6ken, azt mondom: ,,figyeld
meg, s mondd el, hogy iilsz!" ird le testtart6sodat, de
r6siletez6 pontoss6ggal! Mondd el, mik6nt 6rz6keled a
sz6ket, a padl6t, az izmaidat!" Elnagrolt v6laszok hang-
zottak, inkdbb csak figyelgettr6k 6nnrin helyzetiiket,
mintsem pontosan megfigyelt6k volna. K6rd6sekkel
kellett ciket arra k6sztetni, hogy j6l fogalmazott, pontos
megfigrel6s koil1x.hez juthassunk.

Majd kornyezetleirast k6rek: ,,Ird le a termet, indul-
junk el egy pontt6l, s j6rjuk kdrbe. Mintegy szeletelve,
rdgzitsiik az eg6szet. Milyen a fal, mi van rajta, milyen
a mennyezet, padl6, ablakok, a t6rgyak, rdgzitsd he-
lyiinket a teremben, mit l5.tsz az ablakon tirl?" A v6la-
szok ugyanolyan elnagyoltak, mint az onmegfigyelds
esetrlben.

Az elnagyolt leirAsMl is az deriil ki, hogy bizony
nyomaszt6 a kornyezet, amelyben jitszunk, dolgozunk.
Vastag sdt6t ricsok vannak az ablakon (valamikor lak-
tanya volt az 6piilet), miig<itte nagyra n6tt gazok, to-
v6bb, a Bodrog fel6, szoges dr6tkerit6s, magasan, bent a
teremben, kiiz6piitt egy nagy fekete t6bla, fal mell6 hf-
zottszlkek, asztalok, kopi{r 6s piszkos falak, a falon egy
Lenin-k6p 6s egy cimer, s az asztalokon a foglalkozis
eszk6zei, m agn6, lemezjitsz6. (Mennyivel n ehezebb
dolga van a j|Iflbezetcinek ilyen kornyezetben, nem
kdnnyti a deni hangulatit megteremteni.)

,,Ha a lEnyeget kellene kiemelni ebkil a k6rnyezet-
b6l, s a l6nyeget a lilrgyak hordoznii.k, melyiket tarthat-
n5.nk a legjellemzribbnek, a legtipikusabbnak. V6giil 6t
trlrgyra esett a v6laszt6s: szdges dr6tkerit6s, r6csos ab-
lak, Lenin-k6p, fekete t6bla, s a magn6. ,,Rajzolj6tok le
eztaz6ttirgyat, m6gpedig oly m6don, hogy egy k6p vil-

.j6k belcile!" Nehezen 6rtett6k, mit akarok. V6giil is ki-
deriilt, irgy kell a rajzon elhelyezni mind az 6t t6rgyat,
olyan iisszefiigg6sben, hogy egyiitt kapjanak egy jelen-
t6st. A feladathoz a kulcsot vegiil is az a k6r6s adta meg,
hogy adjanak egy cimet a k6pnek.

Mielcitt nekikezdtek volna a rajzol6.snak, m6gegy-
szer utaltam a t6rgyj6,t6kokra. Ahol is a gyerekek a
partvissal 6s szemetes vdd6rrel j6tszottak, de mi, a n6-
zcjk csak ail Ieftuk, hogy ime, elcjttiink van egy fiir, aki
gerebly6zik, egy kir6lyl6ny, aki tr6non iil, 6s egy mri-
v6sz, aki egyensfilyozik. Ez a feladat is hasonl6 ehhez.
Az egyes tfrgyakat olyan osszefiigg6sbe kell helyezni,
hogy a k6p cim6nek megfelelci, fij mincis6gri alkotds jdj-
jdn l6tre. (A filmtril is kolcsrin6ztemp6ldit, mik6nt lesz
k6t kiildntxizri k6pbcil egy harmadik jelent6sti k6p.)

Csak goly6stoll 6s fiizetpapir volt k1zn6l. De ett6l
m6g sziilethettek volna j6 kivitelez6sii rajzok is. Ezek a
gyerekek kimondottan rosszul rajzoltak. Nem litnak
t6rben. De a feladatot megoldottuk. S rossz technik6val
b6r, de figyelemre m6lt6 k6pek sziilettek. Az egyik ci-
me: Elhagyatotts6g. A k6pen iires terem, s benne egy be-
kapcsolt, besz6lcj magn6. A m6sik cime: Uralom. Lenin
egy bort<inablak m<ig6tt. Elcjl dr6tkerit6s, oldalt kiv6g-
z6hely, akasztott emberrel. (A neurotikus kisl6nyunk
rajza volt.) Egy harmadik: A szabads6g hirnoke. Lenin
a r6csos ablak mogritt egy magn6kin6zetti hangsz6r6n
besz6l. (N6mi anakronizmus.) S egy kovetkezcj: Nincs
menekv6s. Mintha tdblak6psor volna. K6pek egym6s
mellett: r6csos ablak, dr6tkerit6s, fekete t6bla. (A mag-
n6 hi6nyzik.)
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(fdrluon) ,
Ezek utiin menttink Papp Oszkir kamarat6rlat6nak

megtekint6s6re. Kivincsi voltam magam is, befogad-
j6k-e k6peit, 6rtik-e, vagy elutasitjik? Itt kiillitott fest-
m6nyei a teljes absztrakci6t6l t6gultak a jelk6pes stili-
zilci6ig. Fejeket l6thattak, egyiken a fej naphoz hason-
lit, m6sikon a kereszt szimb6lumival, avagy lev6lkiivii-
letek f6mesen, hidegen, ridegen.

Akik a rajzaikat <isszet6pt6k, vagy meg sem csindl-
tilJ*., azt mondt6k, hogy ez marhas6g. Yagy ezt, ha ne-
kem fizetn6nek sem tenn6m ki a szobilm fal6ra. A t6bb-
s6g n6zegette a k6peket, s olvasgatt6k a cimeket. A ci-
mek kdzdtil Pr6f6ta, Homo Solaris, Styx, Kompozici6, s
ha nem 6rtett6k a cimet, odahivtak 6s k6rdezciskddtek,
mit jelent. Tdbbiiket megfogt6k a k6pek. A fej-sorozat
fcik6nt. Saj6t rajzuk segitette ,6ket az Crtilsben. A fej ke-
reszttel m6st jelent, mintha csak egy portr6 volna ott
mag6ban. A lev6lkdvtileteket 6rtett6k. Az or<ik 6letri
anyagot. Amely igy, kilrnyezet6kjl kiszakiWa,,ember-
telen". Az absztrakt festm6nyek mellett mindenki el-
ment. Nem kaptak fog6dz6thozz6. En sem tudtam ad-
ni. Megfigyeltem, hogy akik fog6konyak voltak a zen6-
re, a k6peket is be akartdk fogadni. De 6k voltak azok,
akik gondolatgazdagon rajzoltak. Akik 6rz6ketlenek
maradtak a tlrlaton, a mimes j6t6kokban m6g igencsak
otthonosan mozogtak. M6g jobban is, mint a zene- 6s
k6g6rt6k.

(Vallunk egymdsnak)
Besz6lget6ssel z6rtuk a hiromnapos egriittl6tiinket.

Megegyeztiink abban, hogy mindenki elmond mag6r6l
annyit, amennyit j6nak l6t; 6let6r<il, koriilm6nyeircil,
kdzlrzetlr 61,--uo[a3atOt. En kezdtem. 6szint6n besz6l-
tem, gyarl6s6gaimr6l is. S a p6lda ragad6ssi v6lt. A gye-
rekekr6l kapott k6p nem sokkal lett 6rnyaltabb anniil,
ami a j6t6kokb6l m6r rigy is kitiint, de riszintes6gtik
megragad6 volt. H6rom megsz6lal6sra eml6kszem. Az
egyik fifra, aki aut6szerelcj-tanul6, s aki tudja mag6r6l,
hogy j6k6pti 6s iigyes, hogy j6 szakember, hogy szeretik
otthon is 6s a munkahely6n is, akikil minden nagyk6-
piis6g n6lkiil csak tgr 6radt a magabiztoss6g, el6gedett-
s6g. O mondta, hogy nekem tulajdonk6ppen nincs is hi-
b6m. Felnertlt egy kisl6ny k6pe, aki a j6t6kok sor6n 16-
g6s volt, lomha, ink4bb kivtil a j6t6kon 6s a t6ras6gon.
O volt az egy rossz 6letii. Elmondta, hogy mag6ban sze-
ret s6tdlni, de a fifkat is kedveli, hogyha a hangulat el-
kapja benne van a ricsajban, de a hely6t nem leli, az6le-
tet nem szereti. S felbukik egy kedves, sz6parc6, ki-
egyensrilyozott, 6rz6keny kisl6ny k6pe, aki m6sodszor is
sz6tkert. Mert elsd izben nem vallotta be, hogy iif6lt6-
keny a s6gorncij6re, mert az kisaj6titotta az ci fiftestv6-
r6t, akivel 6 olyannyira j6ban volt azel6tt.

(Ezvolt abrtcsrt)
Ok tov6bb maradtak a t6borban, 6n eljcittem. Hogy

mi maradt meg benniik, mit kaptak, lehet, sosem fogom
megtudni.

De 6rzem, tartalmas h6rom nap volt, amit egyiitt t6l-
tiitttink.

Hol-mi
- Pedag6giai m6dszerv6sdr B6k6scsabdn -

A K6rris-Vid6ki Dr6mapedag6giai T6rsasig megszer-
vezte azt a pedag6giai m6dszerv6s6rt, melynek eltizm6-
nyei I 989-re nyfiltak vissza.

Az akkori elk6pzel6st - mely szerint azoknak a pe-
dag6gusok bemutat6 6rAit, akik sajit tapasztalataik
alapj6n irjszeni m6dszerrel tanitanak - kikivitettfik
jeles szakemberek ekiaddsaival.

Nagy or<im volt liitni a T6th hdzaspdrt, kik mond-
hatni, m6r egy 6vlizede adrrimapedag6gia m6dszer6vel
tanitanak, s a most bemutatott trirt6nelem6rrin jril6kos
form6ban 6ltett6k meg a gyerekekkel az 6llamalapit6s
korilnak szerepl6it.

H ornok Laj o snd jit6kos vet6lkedcikkel jinil honi
a helytcirt6net megszerettet6s6hez.
Henger Pdternd Mezciber6nyb6l a szabad interakcios
m6dszerre 6pitette fdl az irodilom risszefoglal6 6rrij6t. 6
maga a h6tt6rbcil mindig a legmegfelekibb pillanatban
fdltett k6rd6sekkel ir6nyitotta az 6riL. Kis n6vend6kei
maguk hozt6k a peld6kat, verseket, 6nekeket s egym6ssal
is (s6t n6ha a tan6rn6nivel is) iigyesenvitatkozva ,,hozt6k
<issze" azt a tud6st, ami egy t6mak6rlezfrisinil sziikse-
geltetik. S nem volt olyan gyerek, aki ne sz6lalt volna meg.

Kocsis J dnosnd 6s Sztank6 Kdroly 6rija rigyszint6n
csodasz6mba tartozik. Nem sok helyen kezdik az 6rit
jqival s a n6pt6ncra rr4hangol6 j6t6kos gyakorlatokkal.

A csdpp m6sodikosoknill mdr tetten 6rhet6 volt,
hogy mennyire elm6lyiilten k6pesek koncentr6lni arra a
dologra, amit 6ppen v6gemek. Ez a fegyelem nem kiilsri
szigor eredm6nye, hanem a szeretet, az elfogadils, az
egrmils segit6se - az egytittmlikddd fegyelmet l6that-
tuk, vajha igy lenne ez a feln6tt tiirsadalomban is!
Es M oMc s ind Zima I bo I y a az Evang6likus GimnS.zium
tan6ra, ki maga is izgalommal k6sziil minden egyes 616-
jira!
Sug6rzik belole az adni akaris vign s az az iirdm, hogy a
w6p mtiveszete a tirgya. Iroi v6nija is megmutatkozik
6rijiban. Elmenvdus. meglepci fordulatokkal teli jrit6kai
a l6lek legaprobb rezdiilesei t is k6pesek kicsalni, hogy az-
uin egr ellemz6 beszelgetesben r6csod6lkozzon ki-ki ma-
g6ra vagy akir a misikra is. - H6t ezaz6rz6s is megta-
l6lhat6bengem?! Vagv: ezt nem isgondoltamvolnar6lad!

Szab6 Eva, Pulik Ldszld dramatikus jrit6kelemek-
kel dtvdziitt 6nek6r6i szint6n t6gabb vil6gokat honak
be a tanterem falai k<iz6 es vid6mm6 varizsolj6k a sok-
szor unott 6nek6rilat.
Meghat6 volt liitni, ahogran az enyh6n fogyat6kos gyer-
mekek milyen gonddal hintak az anyaggal, hogy a leg-
szebb formit hozzi/xkr,akilr a fit faragtdk, ak6r a toj6st
festettdk, akir bibot keszitettek. Es mennyire tudnak
driilni egy-egy elk6sziilt munkiinak!
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